
 

 

   Protokoll fört vid höstmöte med 
   Vikens Kultur- och Byaförening 
    torsdagen den 8 oktober 2009  
    på Vikens Hemgård 
 
 

  
 
 
 
 
 
Höstmötets inleddes med att Kyrkoherde Pernilla Håkansdotter –Olsson  
talade om kyrkan och människorna i Viken.  
Kyrkan har i Sverige en 1000-årig historia och är den största traditionsbäraren i samhället.  
Samtidigt är det i dagens informationsbrus svårt att göra sig hörd. Kyrkans värde ligger i att vara 
öppen och levande- en kyrka utan människor är ingenting. Kyrkan kan hjälpa, vara tillgänglig och 
synas. 
Pernilla H-O tar gärna emot tips från församlingsborna till aktiviteter.  
Även kyrkovalet berördes -  i Viken röstade ca 500 personer, 19 % - vilket är över riksgenomsnittet. 
Pernilla upplever att Vikenborna är intresserade och stolta över sin kyrka. 
Pernilla Håkansdotter-Olsson avrundade med att berätta om sin bakgrund, varför hon blev präst  
och om det dagliga arbetet i ”världens bästa arbetslag”. 
 
Höstmötesförhandlingar 
 
§ 1. Höstmötet öppnas 
       Ordförande Tuve Nilsson hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2.  Godkännande av dagordning 
        Dagordningen godkändes. 
 
§ 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
        Tuve Nilson valdes till ordförande och Marianne Nilsson till sekreterare. 
 
§ 4. Frågan om höststämman utlysts stadgeenligt. 

Inbjudan till höstmötet har varit uppsatt på ett antal platser i Viken tre veckor innan 
höststämman. Annonsen som skickades till Helsingborgs Dagblad i god tid innan annonsering 
kom inte in i tidningen som den skulle. Helsingborgs Dagblad har helt tagit på sig skulden. 
Annonsen kom in under Föreningskontakten den 22 och 23 september samt  
3:e och 4:e oktober. 
Mötesdeltagarna godkände att höstmötet utlysts enligt VKB:s stadgar. 
 

§ 5. Upprättande av röstlängd 
        Ingen röstnings fråga förelåg varför upprättande av röstlängd ej var aktuell. 
 
§ 6. Val av två justeringsmän. 
       Till att jämte ordförande justera höstmötets protokoll och tillika vara rösträknare vid ev. 

votering valdes Marie Tidedal och Jan Wåhlin. 



 
 
§ 7. Rapport från verksamheten 
 
 Tre arrangemang har gått av stapeln under året 
 

- Valborgsmässofirandet med Marie Tidedahl som vårtalare samt vacker körsång av 
kammarkören under ledning av Cecilia Alling. Bålet gick att tända då vinden  mojnade 

      framåt kvällen. 
 
- Nationaldagsfirandet 6 juni med tal av Stig Ewaldson som samtidigt invigde det Kockska 

konstverket Tur, Hopp och Kärlek skapat av Jonas Högström. Musikunderhållning av 
Husarsextetten och skönsång under ledning av Cecilia Alling. 

 
       Arvet efter Bröderna Kock skall användas till förskönande av byn. 
      Ordförande  tar gärna emot idéer till ytterligare försköning. 

 
 

- Vikenfesten arrangerades tillsammans med Vikens festkommitté med bl.a marknadsstånd på 
hamnplan, sponsorutställningar, festtält, samt tält för ungdomar, servering, 
ridderbåtskörningar, vattenbassäng med stora klot, i vilka man kunde trampa runt.   
Uppblåsbar fotbollsplan där ungdomsturnering genomfördes under lördagen. 

 
Mentorgrupp för ungdomar har startats upp.  Gruppen stöttas av kommunen men har även lokalt 
stöd. Man har bla sysslat med volleyboll, waveboard och disco. 

 
Skateboard bana har byggts upp vid Vikenskolan. VKB står för materialkostnaden.  Ljud nivån 
är hög varför något bör göras. 
 
Ny flotte införskaffades till sommarsäsongen. Vid en storm i juni skadades flotten. 
Entreprenören ansåg att flotten, för att klara sig, skulle ligga längre ut. Detta gjorde att många 
inte vågade simma ut till flotten, så annan lösning får göras till nästa sommar. 
 
Bryggorna har klarat sig bra ända till nu. Fritidens brygga har skadats ordentligt under senaste 
stormen.  
 
Elavtalet för VKBs medlemmar gäller till den 31 december 2010.  
Totala priset idag inklusive allt är 1.33 kr/kwh. Förbrukningskostnaden som kan påverkas i 
avtalet är idag ca 50 öre Många medlemmar har inte betalat medlemsavgiften, varför brev 
kommer att skickas ut till dessa. 
 
Stiftelserna 
- Paul Jönska gården 

Det har varit ett bra år. Bra säsong för trädgården. Man har problem med vattnet, varför 
önskemål finns att få in kommunalt vatten i sitt arbetskök. 

- Möllan 
Verksamheten pågår som vanligt med yttre och inre underhåll. Belysningen har börjat att 
rosta. Ny belysning kommer att bli mycket bättre än den gamla. 

- Sjöfartsmuséet 
Museet har fått ny säkerhetsdörr som bekostats av VKB. För övrigt är allt bra.  
 
 



 
§ 8. Av enskild medlem väckt fråga. 
       Inga motioner hade kommit in för behandling. 
 
§ 9. Av styrelsen till stämman hänskjuten fråga. 
       Inga frågor av styrelsen till stämman hänskjuten fråga förelåg. 
 
§ 10. Övriga frågor och information 
            

- Gamla 111.an 
Gamla 111:an genom Viken skall överföras till kommunen.  
Tuve Nilsson har erhållit information om önskemål att ta bort bussfickorna vid 
Golfbanegränd och Jollen för att bygga fler cykelställ. 
Bussar och vanlig trafik måste kunna fungera, vilket man även uttryckt från vägverkets sida. 
Innan beslut tages kommer VKB att bli informerad och få möjlighet att yttra sig.  
 

- Buss 219 
Claes Petterson informerade om diskussioner beträffande buss 219. Önskemål finns att få 
bussen att gå fram till Jollen i Viken och gå tillbaka via Karlsfältsvägen i stället för att vända 
i Domsten. 
Önskemål om att VKB diskuterar frågan med Kommunen och Skånetrafiken. 
Pensionärsföreningen i Viken stödjer detta förslag. 
 

- Nya turistkartan.  
Tuve Nilsson och Sven-Åke Hansson har haft möte med Peter Kovacs som lovat att 
Kommunen kommer att stå för kostnaderna. Kommunen har tagit ansvar för tryckning och 
uppsättning. Kartan har kompletterats med bilder. Den är 1.30 m hög och lika bred. 
Kartan kommer att sättas upp vid infarten söderifrån, vid Prästavägen och i Hamnen. 
 

- Vykort 
2 vykort kommer att tryckas upp. Frågades om dessa kan skickas elektroniskt? Tuve N. 
kontrollerar om de kan läggas upp på VKB:s hemsida. 

 
- Vision 09 

Kommunen har inbjudit föreningar till en utställning om framtiden kallad Vision-09. 
Invigning av utställningen kommer att ske 16 oktober på Café Amanda och den kommer att  
pågå fram till 25 november. Föredrag och presentationer av projekten kommer att ske både 
på Tivolihuset och Café Amanda. 23 november kommer Jörn Pedersen att presentera 
förslaget om förändring av Vikens hamn. 
Särtryck kommer att finnas 8-9 november på biblioteken i Höganäs och Viken. 
 

- Nytt äldreboende 
Claes Pettersson informerade om att diskussioner pågår om att uppföra ett hus vid Grytan i 
närheten av UP-Hallen som skall vara 5-7 våningar högt. Huset kommer att vara ämnat för 
privat äldreboende där man skall kunna få all service.  
Önskemål framkom att VKB:s styrelse tittar på detta. 

 
- Byaluren 

Kjell Cronert informerade om nya Byaluren som kommer ut i början av november. 
Tidningen kommer att innehålla många intressanta artiklar.   
 

       



 
-     Gångväg till Vikens Ry 

Gångväg saknas fram till Vikens Ry och det påpekades att många får gå längs 
Karlfältsvägen där trottoar saknas. 

 
- Service i Viken 
- Framfördes bekymmer över att affärer och service försvinner i Gamla Viken. 
 
- Informationstavlor 

Gunnar Östin kom med förslag om att sätta upp enkla bruna skyltar, vägverket standard, som 
talar om vad som finns i Viken. Skyltarna borde sättas upp vid de båda rondellerna söder och 
norr om Viken. 

 
- Hemgården 

Fråga om Hemgården: Hemgårdsföreningen vill driva Hemgården som den drivs idag. 
  
- Eloge 

Gunnar Östin framförde en eloge till Marie Tidedahl för allt arbete hon lägger ner på 
ungdomarna i Viken och på nattvandrarna. 
En eloge också till Sven-Åke Hansson för allt arbete han lägger ner på olika arrangemang. 
Även kulturkommittén fick en eloge för konstverket i hamnen. 
 

       -     Förslag från G.Ö om att införa ett Diplom för årets Vikenbo. 
 

- Göran Hallin informerade om att när sommarkatalogen från IKEA kommer ut är en 
bild på badhytt nr7 med. 
 

§11.    Höststämman avslutas 
Ordförande tackade samtliga deltagare för engagerat deltagande och förklarade höstmötet 
avslutat. 
 
 

 
 
           
 
Marianne Nilsson   Tuve Nilsson 
Sekreterare    Ordförande 
 
 
 
 
 
 
Marie Tidedal   Jan Wåhlin 
Justeringsman   Justeringsman 
            


